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5753. Iemand in 't ootle nemen.
lemand beetnemen, hem voor de gek houden; iemand tot
mikpunt van zijn spotternij maken.

5754. Dat is een O met een P.
Daar is niets meer (over).

5755. Dit zâl hem (zuur) opbreken.
Hij zal er zwaar voor boeten.

5756. Dat kan niet veel opdiepen.
Dat zal niet veel nut aanbrengen.

5757. Als hij maar een opening ziet, dan komt hii er.
Als hij maar een gelegenheid vindt, dan maakt hij er gebruik
van.

5758. Hij is tegen hem niet opgegroeid.
Hij kan zich niet tegen hem verweren.

5759. Ik ben er nieÉ tegen opgegroeid.
Ik berr niet sterk genoeg om dit te doorstaan.

5760. Met iets opgehemeld zijn.
Met iets zeer in zijn schik zijn, er zeer mee irrgenonren zijn.

5761, Men kan zich zelven maar eens ophangen.
Wordt gezegd als waarschuwing tegen een dwaze <laad.

5762. Hij kan 't maar niet opkrijgen.
Hij kan zicn er niet mee verzoenen; hij kan er niet aan
gewennen.

5763. Dat is geen oprapens waard.
Het heeft in 't geheel geen rvaarde.

5764. Ik zal hem wel opriiden.
Ik zal er hem wel toe noodzaken.

5765. Iemand van de opslag geven.
Iemand duchtig afrossen.

5?66. Dit kan hlj opsnulven.
Dit kan hij zich voor gezegd houden, deze toespeling is op
hem gemunt.

5767, Averechts opstaan.
Met zijn verkeerde been het bed uitstappen; knorrig zijn.

5?68. Tegen iemand opzien.
Hem hoog boven zich achten.

5769. Iemand doen opzitten.
Hem tot rede brengen.

5770. Iemand overstag helpen.
Iemand de voet lichten.

5771. Iemand overstag werpen.
Iemand een schrik aanjagen; ook .' iemand de mond stoppcn.

5772. }{ii is geen overvlieger.
Hij munt niet bijzonder uit.

5773. Llet is behoorlijk in de P,
De zaak is afgelopen en in orde.

5774. lk heb hem een P geschreven,
lk heb hem opgegeven, ik rcken hem verloren.

5775. In de p. zitten.
In de benauwdheid zitten.

5776. Schrijf daar gerust een P voor.
Beschouw dat maar als verloren. dat zijt ge krvijt.

5777. Blnnen de palen bliiven.
f)e grens niet overschrijden.
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5778. Buiten de palen gaan.
Zich misdragen.

5779. Dat gâat de palen te buiten.
Dàt gaat al te ver, dat wordt nu te erg.

5780. Hij ziet er uit of hij een paal ingeslikt heeft.
Wordt gezegd van een houterig mens.

5781. Iemand pâal en perk stellen.
Hem beteugelen.

5782. Paal en perk aan iets stellen.
Een misbruik, een slechte gewoonte te keer gaan.

5783. Het begane pad volgen.
Dezélfde weg volgen, die anderen gegaan zijn.

5784. Iemand het pad afsniiden.
(In enige-kunst) hèm overtreffen, hem vôôr zijn.

5785. lemand van het pad afbrengen.
Iemand in 't verderf brengen, hem verkeerde raad geven.

5786. Ziin Dad schoonveqen.'Ziôh van schuld- zuiveren, zich verontschuldigen.
5787. Btj de pakken blijven neerzitten.-Uit 

inoedeloosheid zijn zaken verwaarlozen en alles op zijn
beloop laten.

5788. Dat ls een lastig pak.
Dat is een moèilijke taak, een lastige kwestie.

5789. Iemand te pakken krijgen,
Hem beetnemen.

5790. Iemand pal zetten.
Iemand door redenering de mond snoeren.

5791, Het papier is geduldig.
Men schrijfi op papier wat men wil, wat waar of niet waar is'
wat men meent of niet meent.

5792. Iemand wit papier zenden.
Hem de vrij-heid geven het naar eigen wens in te vullen, enz.

5793. Iets (voor iemand) op een grauw papiertje uittekenen.
Er hem geen aanlokkelijke schilderij van ophangen'

5794. Hij kent zijn pappenheimers wel.
Hij kent zijn volkje, zijn volgelingen goed.

5795. In een lastig parket zitten.
In grote moeilijkheden zitten.

5796. Blj iemand in de pas staan.
Bij iemand goed aangeschreven staan.

5797. Iemand op de pees zetten.
Het hem moeilijk maken.

5798. Pen en punt bieden.
Zich te weer stellen.

5799. Iemand naar het peperland wensen'
Hem ver weg wensen.

5800. 't Is noq de rechte Peter niet.
Het is nog niet het ware, er ontbreekt iets aan.

5801. De piek schuren.
Vluchten, deserteren.

5802. Ilii ziet er uit als Piet Snot.
Hij ziet er heel onnozel uit; lijkt geheel zonder wilskracht.

5803. Als pietje bii paaltie komt.
Als liet ei ôp aànkoml; (rok : als de rekening betaald moet
worden.
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